ECO-BAZA PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
UL. LOTNIKÓW ALIANCKICH 13, 68-100 ŻAGAŃ
Oddziały zamiejscowe: ul. Rudna 28, 42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska
ul. Józefa Wolnego 12, 40-857 Katowice, Polska
tel. 509-178-237, 032-264-21-03, strona internetowa: www.ecobaza.pl
Budujemy i modernizujemy infrastrukturę kolejową. Dbamy o utrzymanie nawierzchni na liniach
kolejowych. Jesteśmy firmą nowoczesną i innowacyjną. Spełniamy wysokie wymagania stawiane przez
klientów i inwestorów. Proponujemy konkretne rozwiązania, jednocześnie zachowując konkurencyjność
cen i wysoką jakość usług.
W trosce o rozwój naszej firmy do współpracy zapraszamy najlepszych. Liczy się nie tylko wiedza, ale również
kreatywność, zaangażowanie, lojalność i profesjonalizm. Stawiamy na potencjał i dynamizm w działaniu.
Jeżeli chciałbyś z nami pracować, rozwijać się i lubisz podejmować nowe wyzwania, złóż CV oraz list
motywacyjny.
MAGAZYNIER – KIEROWNIK PLACU
Region: śląskie (Dąbrowa Górnicza)
Opis stanowiska:






prowadzenie ewidencji drobnego sprzętu technicznego i narzędzi z podziałem na poszczególne budowy
oraz magazyn główny
prowadzenie ewidencji materiału nowego i staroużytecznego znajdującego się w magazynie
zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do zaopatrzenia budów
aktualizacja stanów magazynowych sprzętu technicznego, materiałów, narzędzi
kontrola właściwych stanów magazynowych materiałów eksploatacyjnych

Wymagania:







doświadczenie w pracy na stanowisku magazyniera ds. materiałów i sprzętu kolejowego
prawo jazdy kategorii kat. B
bardzo dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, inicjatywa, zaangażowanie i dyspozycyjność
umiejętność pracy pod „presją”
obsługa programu magazynowego
mile widziana znajomość branży gospodarki złomem

Oferujemy:






zatrudnienie na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
pracę pełną wyzwań w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się firmie
samodzielność działania oraz możliwość rozwoju zawodowego
atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań
przyjazną atmosferę pracy w zespole profesjonalistów
Prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV ze zdjęciem.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.) "

